વાિમનારાયણ મં દર વાસણા સં થા (SMVS)
સ સંગ વૃિ કાયાલય (SPK)

મિહમા વષ :- ૨૦૨૧-૨૦૨૨

ગટભાવ માસ ઉપ મે (

યુઆરી : ૨૦૨૨)

ઘરમં દરમાં ઠાકાેર ની સેવા માગદ શકા પે ફલેટ


ી મહારાજની સેવામાં ગટભાવની જ રયાત
ી મહારાજનો ગટભાવ ઢ થાય તો મહારાજની સેવા ભિ તમાં આનંદ આવે, ઉ સાહ ગે. મૂળ
ચારી જે મહારાજની સેવા કરતા તે જ મહારાજની સેવા મને મળી... આવા અહોભાવમાં ડુબાય તો જ આનંદ
આવે.
હાલા ગુ નું અવરભાવનું વા ય યારેક નાદુર ત હોય છતાંય પોતે જ હ રકૃ ણમહારાજની સેવા કરવાનો
આ હ રાખે અને કહે, “હ રકૃ ણમહારાજની સેવાનો લાભ મને મળે જ યાંથી ! એ તો અમા ં વન છે .”
હાલા ગુ માંથી આપણે ેરણા મેળવીએ. આપણે પણ ઘરમં દરમાં મહારાજની સેવાનો અવસર મળે યારે
ખૂબ અહોભાવ, ગટભાવ સાથે અચૂક મહારાજની સેવાનો લાભ લઈએ.
1) ઘરમં દરના ઠાકોર નો મિહમા
- પ રવારના તમામ સ યોએ ઘરમં દરમાં દવસ દર યાન ઠાકોર ની ઓછામાં ઓછી એક સેવાનો લાભ લેવો.
- ઠાકોર
ગટ અને સા ાત ઘરમં દરમાં િબરાજે છે એવો ગટભાવ કેળવવો.
- ઠાકોર ને ગટભાવે ાથના કરવી.
- ઘરમં દરમાં દવસ દર યાન ઠાકોર જોડે ૫ િમનીટ ગટભાવે વાતો કરવી.
- ઘરમાં કોઈ પણ વ તુ નવી લા યા હોય તો તે ઘરમં દરમાં ઠાકોર ને સાદીની કરવી પછી જ ઉપયોગમાં લેવી
અથવા ધરાવવી.
2) ઘરમં દરનું થાન
- ઘરમં દર શ ય હોય યાં સુધી રસોડામાં ન રાખવું, હવા-ઉ સવાળી જ યાએ મમાં અથવા હોલમાં રાખવું.
શ ય હોય તો બી
મમાં ઘરમં દર રાખવુ જોઈએ.
- ઘરમાં આવતા-જતા મહારાજના દશન થાય તેવી જ યાએ ઘર મં દર રાખવું.
- ઘરમં દર સાવ નીચે (જમીન પર) કે વધુ પડતું ચુ પણ ન રાખવું જે થી સેવા કરવામાં તકલીફ પડે.
3) ઘરમં દરમાં યાનમાં રાખવાની બાબતો.
- ઘરમં દરમાં લાઈટ, પંખાની યવ થા રાખવી, જે ને શ ય હોય તેમણે ઉનાળાના સમયમાં AC અને િશયાળાના
સમયમાં હીટરની યવ થા પણ કરવી.
- ઘરમં દરમાં ઠાકોર ને પોઢાડવા માટેનો પડદા અવ ય હોવા જોઈએ.
- ઘરમં દરમાં સમયાંતરે વ છતા કરવી. આપ ં ઘરમં દર તથા ઘરમં દરની વ તુઓ વ છ અને સુઘડ હોવી
જોઈએ.
- જો ઘરમાં બટુક મહારાજ હોય તો મહારાજના વાઘા, અલંકાર તથા મં દરની અ ય વ તુ મૂકવા અલગ જ યા
રાખવી. (આપણા કપડાં કે બી વ તુ જોડે ન મુકવી.)
- શ ય હોય યાં ઘરમં દરમાં ઠાકોર ને મ છર ન કરડે તે માટેની યવ થા કરવી. દા.ત.મ છરદાની, All Out,
અગરબ ી વગેરે
- ઘરમં દરમાં અમીરપેઢીની મૂ ત હોવી જોઈએ એ જ રીતે ગુ દેવ પ.પૂ.બાપ ની મૂ ત પણ હોવી જોઈએ.
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4) ઘરમં દરમાં મહારાજની સેવા
1. િન ય મ
સવારે નાન કયા બાદ જ ઠાકોર ની સેવા કરી શકાય ( યિ તગત પૂ કદાચ બાકી હોય તો ચાલે.)
સવારે ૬:૦૦ થી ૭:૧૫
મહારાજને જગાડવા, મંગળા આરતી, સવારનો થાળ (બાળભોગ)
બપોરે ૧૧:૦૦ થી ૧૨:૦૦ ઠાકોર ને પોઢાડતા પહેલા બપોરનો થાળ ધરાવીને પોઢાડવા.
સાંજે ૪:૦૦ થી ૪:૩૦
ઠાકોર ને જગાડવા. શ ય હોય તો ટ- સ ગસાકર અને જળ ધરાવવું.
સાંજે ૭:૦૦ વાગે
ઠાકોર ની સં યા આરતી
સાંજે ૭:૦૦ થી ૮:૦૦
થાળ કરવો.
રા ે ૮:૦૦ થી ૯:૦૦
ઠાકોર ને જળ ધરાવીને પોઢાડવા.
2. સવારે જગાડવાની સેવા
- સૌ થમ મહારાજને જગાડતા પહેલા પુ ષ સ યએ બે દંડવત કરવા અને મિહલા સ યએ બે પંચાંગ ણામ
કરવા તે દર યાન ધીમે ધીમે ભાિતયા બોલવા.
ાથના : ગો મહારાજ, ગો દયાળુ... ગો, હે અ રધામના અિધપિત ઘન યામ મહા ભુ ગો દયાળુ...
- મહારાજને ાથના કરતાં કરતાં, દ યભાવે હળવા હળવા હાથે વ છ, પોચા, મુલાયમ માલથી દ યભાવે
મહારાજના અંગો અંગને લૂછવા.
યારબાદ મહારાજને હાર ધારણ કરાવવો.
 જો ઘરમં દરમાં બટુક મહારાજ પધરા યા હોય તો
- બટુક મહારાજની મૂ ત હોય તો ાથના કરીને મહારાજના વ ઉતારી, કોરા માલથી નાન કરાવવું.
(મહારાજના અંગોઅંગ લૂછવા) નાન કરા યા બાદ મહારાજને વ , અલંકાર ધારણ કરાવવા.
3. મંગળા આરતી, સં યા આરતી
ગટભાવે, મિહમાસભર થઈને મહારાજની આરતી કરવી.
- આરતી ઉતારતી વખતે વૃિ આજુ -બાજુ દોડાવવી નહી, અ ય વાતો કે ઈશારા પણ ન કરવા.
- આરતી ઉતારતી વખતે સાથે સાથે આરતી ઉ ચ વરે બોલતા જવું.
- શ ય હોય તો આરતી વખતે ઠાકોર ની બાજુ માં પંખો હોય તો જ રયાત મુજબ ચાલુ કરવો. પંખાના
પવનથી આરતી ઓલવાય ન ય તેનો ખાસ ખટકો રાખવો. આરતી બાદ ઘરમં દરનો પંખો ચાલુ કરવો.
- આરતી બાદ આરતીની વ તુઓ યથા થાને મૂકવી.
- આરતી બાદ આરતી પછીના આિ નક બોલવા. દંડવત-દશન કરવા.
- આરતી પૂણ થયા બાદ મહારાજને આરતી વધાવવી તથા આરતી મ તકે ચડાવવી.
4. થાળ (સવાર - બપોર - સાંજ)
- થાળ પૂવ ાથના કરી ઠાકોર ના હાર ઉતારવા.
(જો ઘરમં દરમાં બટુક મહારાજ પધરા યા હોય તો)
થાળ મૂકતા પહેલા મહારાજને ાથના કરી મહારાજના મ તક પરથી ટોપી / પાઘ / મુગટ, હ તમાંથી માલ /
માળા / છડી, કંઠમાંથી હાર તથા ખેસ ઉતારવા.
- મહારાજ આગળ ટેબલ / ટે ડ / પાટલો મૂકી તેની ઉપર થાળ અને ડાબા હ ત બાજુ જળનો લોટો મૂકવો.
જો એવી યવ થા શ ય ન હોય તો હાથમાં થાળ રાખી ધરાવવો અને જળનો લોટો ઘરમં દરમાં મૂકવો.
- મીઠાઈ તથા રોટલી મહારાજ તરફ રહે તે રીતે થાળ મૂકવો અથવા હાથમાં રાખવો.
- જો હાથમાં રાખી મહારાજને થાળ ધરાવવાનો હોય તો થાળ મહારાજના હ ત અને મુખાર વદની વ ચે
રાખવો.
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ઋતુ માણે સવારના થાળમાં ઠંડુ / ગરમ દૂધ ધરાવવું.
ઠાકોર ને ગ ગ ભાવે ાથના કરી થાળ જમાડવો. થાળ દર યાન ઓછામાં ઓછો એક થાળ બોલવો અને
મહારાજને ેમથી જમાડવા.
- ઋતુ માણે ભોજનની વ તુઓ તથા જળ ધરાવવું.
- મહારાજને થાળ ઓછામાં ઓછી ૫ િમિનટ તો ધરાવવો જ.
- થાળ ધરા યા બાદ મહારાજને છે લે જળ ધરાવવું.
 થાળમાં યાનમાં રાખવાની બાબતો
- ઠાકોર ના થાળ માટેના ડીશ, વાટકી, ચમચી, લાસ વગેરે વાસણ અલગ રાખવા. જે બીજે યાંય વાપરવા
નહ .
- થાળ ધરાવતા પહેલા વાસણ વ છ કપડાથી લુછીને પછી જ વાપરવા.
- મહારાજને વધુ પડતી ઠંડી કે વધુ પડતી ગરમ રસોઈ ન ધરાવવી.
- થાળ ધરાવતી વખતે વ ચે માનસીપૂ ન કરવી.
- જો શ ય હોય તો મહારાજના જળ માટેની નાની માટલી અલગ રાખવી અને મહારાજનું જળ જમાં
મૂકવાનું હોય તો અલગ જગ કે બોટલ રાખવી.
5. બપોરે કે રા ે પોઢાડવાની સેવા.
- ઠાકોર ને પોઢાડતા પહેલા જળ ધરાવવું.
ાથના કરી મહારાજના હાર ઉતારવા.
- ઋતુ માણે ચાદર, શાલ, ધાબળો ધરાવવા.
- મહારાજ જોડે પાણીનો લોટો / લાસ ભરીને મૂકવો.
- મહારાજને પોઢવા માટે ાથના કરી પડદો બંધ કરવો. જો જુ દો મ હોય અને દરવા ની યવ થા હોય તો
દરવાજો બંધ કરવો.
 જો ઘરમં દરમાં બટુક મહારાજ પધરા યા હોય તો.
- પોઢાડતી વખતે ઠાકોર ના પાઘ, ખેસ, હ તમાં છડી- માલ તથા કંઠમાં ધરાવેલ હાર ાથના કરી ઉતારવા.
- શ ય હોય તો ઠાકોર ને ભારે વાઘા ધારણ કરા યા હોય તો તે ઉતારી હળવા વાઘા / શયનના વાઘા ધારણ
કરાવવા.
6. સાંજે મહારાજને જગાડવાની સેવા.
- સવારે મહારાજને જગાડીએ તે મુજબ જ બધી સેવા કરવી.
- ઠાકોર ને ટ અને જળ ધરાવવું. જો શ ય હોય તો ઋતુ માણે શરબત, યુસ કે આઈ ીમ ધરાવી શકાય.
7. યાશુિ ધ પિવ તા
- દવસ દર યાન ઘરમં દરની સેવા કરતા પહેલા ફર યાત હાથ ધોવા.
- ઘરમં દર, ઠાકોર ની મૂ ત કે ઠાકોર માટેની વ તુઓ (થાળ, થાળનું ટેબલ, આરતી, ઘંટડી) ને હાથ ધોઈને
જ અડવું.
- ઠાકોર ની વ તુઓ (વાઘા, અલંકાર, હાર, આસન) જમીન પર યાં યાં આસન કે કાપડ પાથયા વગર ન
મૂકવા.
- અઠવા ડયે એક વખત ઠાકોર ની આરતી તથા ઘંટડી અવ ય ઘસવી.
- મિહલાઓ વારા રજ વલાના િનયમોનું પાલન થવું જ રી છે . આ દવસોમાં પુ ષ સ યોએ ઘરમં દરની
તમામ સેવા કરવી.
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ઘરમં દરમાં ઠાકાેર ની સેવાનાે લાભ લેવા માટે જ રી વ તુઅાેની યાદી
મ

વગત

1

ઠાકોર નું સહાસન ( ઘરમં દર )

2

સહાસનનો પડદો

3

અમીરપેઢીની મૂ ત (ગુ દેવ પ.પૂ.બાપ ની મૂ ત સિહત) અથવા બટુક મહારાજ તથા
અમીરપેઢીની મૂ ત

4

મૂ ત પધરાવવા માટે યો ય આસન

5

થાળ મુકવા માટે પાટલો / ટેબલ

6

થાળ ધરાવવા માટેના જુ દા વાસણો (થાળી, વાટકી, ચમચી, લોટો, લાસ, ડીશ વગેર)ે

7

ચેક લ

નાન કરાવવા માટેનો માલ

8

આરતી

9

દવેટ

10

અગરબ ી

11

માચીસ

12

ઘંટડી

13

લાઈટ

14

ઉનાળાની ઋતુ માટે પંખો અથવા શ ય હોય તો AC

15

િશયાળાની ઋતુ માટે શાલ / ધાબળો અથવા શ ય હોય તો હીટર

16

ઠાકોર ને હાર ધરાવવા માટે િવિવધ આ ટ ફિશયલ હાર

17

િન ય િનયમ પુિ તકા

18

બટુક મહારાજની મૂ ત હોય તો બટુક મહારાજના િવિવધ વાઘા તથા શણગાર
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